
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Particle induced X-ray emission van lichte elementen

Willemsen, M.F.C.

Award date:
1990

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/ba1e1eb8-f0f3-484f-94c6-bbdde9d540f7


PARTICLE 

INDUCED 

X-RAY 

EMISSION 

van lichte elementen 

Marti Willemsen 

Verslag van een afstudeeropdracht verricht 
in de groep cyclotrontoepassingen 
afstudeerdocent: prof. Dr. M.J.A. de Voigt. 
Werkzaamheden verricht in het Philips 
natuurkundig laboratorium 
begeleider: Dr. A.E.T. Kuiper. 



Samenvatting: 

In deze afstudeeropdracht is de toepasbaarheid van 

Partiele Induced X-ray Emission als kwantitatieve analyse
techniek voor lichte elementen onderzocht. Daartoe is gebruik 
gemaakt van een SiLi-detektor. De geproduceerde hoeveelheid 
röntgenstraling van de elementen stikstof, zuurstof en fluor 
als funktie van de energie van waterstof- en helium-ionen is 
experimenteel bepaald. Hiermee is het mogelijk met PIXE 
kwantitatieve metingen te verrichten met een nauwkeurigheid 
van 30%. 

voor de fluorescentieyield van Tevens zijn waarden 

elementen berekend. De verschillen 
kwalitatief 

van 
te 

deze waarden 

deze 
met 

de literatuurgegevens zijn verklaren door 
chemische binding en meervoudige ionisatie. 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

om de samenstelling van vaste stoffen te bepalen zijn 
tegenwoordig vele analysetechnieken bekend. Een aantal 

daarvan, welke men fysische analysetechnieken zou kunnen 

noemen, zijn gebaseerd op het detekteren van de soort en 

hoeveelheid straling of deeltjes, die van het preparaat 

afkomen. Daartoe wordt het preparaat blootgesteld aan een 

hoeveelheid (eventueel anderssoortige) straling of deeltjes. 

Deze fysische analysetechnieken kunnen onderscheiden worden 

op grond van de primaire straling/deeltjes en de te detek

teren secundaire straling/deeltjes. Ieder van deze technieken 

heeft zijn eigen specifieke voor- en nadelen. 

In deze scriptie wordt een analysetechniek beschreven 

waarbij het preparaat beschoten wordt met ionen en waarbij de 

röntgenstraling die daardoor ontstaat gemeten wordt. Deze 

techniek staat bekend onder het akroniern P(article) I(nduced) 

X(-ray) E(rnission). PIXE wordt regelrnatig toegepast in 

vakgebieden zoals 

milieukunde enz<t>. 

mineralogie, biologie, archeologie, 

Eén van de eigenschappen van PIXE is de grote gevoelig-

heid; de detektielimiet ligt voor vele elementen in het 

pprn-gebied. Daarnaast kunnen de benodigde primaire deeltjes 

al met relatief kleine versnellers (enkele MeV's) opgewekt 

worden en is het mogelijk een redelijk nauwkeurige kwanti

tatieve bepaling van de samenstelling van het preparaat ( 

eventueel zonder ijksarnples) te doen. Dit maakt dat PIXE 

steeds meer toegepast wordt in vele disciplines. 

Als nadeel van de PIXE-techniek kan genoemd worden het 

ontbreken van diepte-oplossend vermogen. Een ander nadeel van 

de PIXE-techniek is de beperking in het aantal te detekteren 

elementen, te weten die met een atoomnummer Z groter dan 11. 

Dit is vooral het gevolg van de toegepaste detektoren. 

Tegenwoordig zijn detektoren verkrijgbaar, welke in staat 

moeten zijn om ook de (zachte) röntgenstraling afkomstig van 

lichtere elementen te detekteren. Daarom is in dit onderzoek 

gekeken naar de toepasbaarheid van PIXE als kwantitatieve 

1 



analysetechniek voor lichte elementen. 

Met name is veel aandacht besteed aan de bepaling van de 

hoeveelheid röntgenstraling afkomstig van de elementen 
stikstof, zuurstof en fluor als deze beschoten worden met 

energetische ionen. De hoeveelheid op deze manier geprodu

ceerde röntgenstraling voor deze elementen is experimenteel 

slecht bekend en naast de problematische detektie vormt dit 

een ernstige belemmering in de toepassing van PIXE als 

kwantitatieve analysetechniek voor lichte elementen. 

In hoofdstuk 2 van deze scriptie zullen de verschillende 

fysische processen welke van belang zijn bij een PIXE

experiment beschouwd worden. Hoofdstuk 3 beschrijft de 

experimenten, welke gedaan zijn om de röntgenproduktie van de 

genoemde lichte elementen te bepalen. In Hoofdstuk 4 is de 

uitwerking deze metingen besproken, Hoofdstuk 5 bevat een 

diskussie van deze resultaten. Hoofdstuk 6 behandelt enkele 

toepassingen van PIXE. Hoofdstuk 7 tenslotte bevat de 

konklusies. 
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Hoofdstuk 2 Fysische processen 

§ 2.1 Inleiding 

De interaktie van een energetisch ion en de vaste stof 

heeft een grote verscheidenheid aan fysische effekten tot 

gevolg. Die effekten welke voor het begrijpen van een 

PIXE-spektrum van belang zijn, zullen in dit hoofdst'.!k 

behandeld worden. 

Energy [keV] 
4 

4 
6 8 

T~ Cr- Fe N• 
n I i ;---") 

channelnr 

fig 1: PIXE-spektrum van RVS. 

Partiele Induced X-ray Emission analysis (PIXE) is een 

analytische methode, welke gebaseerd is op 

röntgenspektrometrie. Een bundel energetische ionen wordt 

gebruikt om elektronen uit een binnenschil van atomen in een 

preparaat te verwijderen. De dan achterblijvende vakatures 

zullen opgevuld worden door elektronen uit een hogere schil, 
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waarbij röntgenstraling uitgezonden kan worden. De energie 

van deze röntgenstraling is gelijk aan het verschil in 

energie van de betrokken schillen en is daardoor karak

teristiek voor het atoom. Dit resulteert in spektra waarvan 

fig 1 een voorbeeld geeft. De energie van de pieken geeft dus 

aan welke elementen in het preparaat aanwezig zijn. Het 

oppervlak van de gemeten pieken is direkt gerelateerd aan de 

concentratie van het corresponderende element in het 

preparaat. 

Om een PIXE-experiment uit te voeren wordt gebruik 

gemaakt van een versneller, welke de primaire ionen 

produceert. De energie van de primaire ionen is van de orde 

van enkele MeV's, zodat volstaan kan worden met relatief 

kleine versnellers. Voor de detektie van de röntgenstraling 

wordt meestal gebruik gemaakt van een Si (licium) Li (thium)

detektor. Deze detektor kombineert het voordeel van een hoge 

efficiency in het röntgen gebied (0.5 - 20 keV) met een goede 

resolutie (ongeveer 150 eV). Het grote aantal pieken dat vaak 

aanwezig is in 

niet praktisch. 

(gedeeltelijk ) 

een spektrum, maakt een handmatige analyse 

Dit is vooral moeizaam als er sprake is van 

overlappende pieken. Daarom wordt voor de 

analyse meestal een computer gebruikt. Deze computer heeft 

dan een programma dat een uitgebreide data-base bevat, waarin 

gegevens omtrent de verschillende fysische processen (zoals: 

ionisatiekans, absorptie, detektor-efficiëntie etc.) te 

vinden zijn. Aan de hand van een model van de samenstelling 

van het preparaat probeert het programma met behulp van deze 

data-base een spektrum te genereren, dat zo goed mogelijk 

overeenkomt met het gemeten spektrum. Op deze wij ze is het 

mogelijk om de samenstelling van een preparaat te bepalen. 

In paragraaf 2. 2 zal wat dieper ingegaan worden op de 

processen, welke een rol spelen bij de interactie van het ion 

met het atoom en zal het resultaat van theoretische modellen, 

die de ionisatie-kans beschrijven, besproken worden. De kans 

dat het geïoniseerde atoom relaxeert onder emissie van 

röntgenstraling (de fluorescentie-yield) zal in paragraaf 2.3 

aan de orde komen. Andere fysische processen, die van belang 
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zijn bij de interpretatie van PIXE-spectra zijn het afremmen 

van ionen in de vaste stof en de absorptie van 

röntgenstraling. Verder speelt de vorming van (niet

karakteristieke) röntgen-achtergrondstraling een rol. Deze 

processen zullen respectievelijk in paragraaf 2.4, 2.5 en 2.6 

besproken worden. In paragraaf 2.7 zal de 

detektor-efficiëntie besproken worden. Tenslotte zal in 

paragraaf 2. 8 aan de orde komen hoe al deze effekten samen 

bijdragen tot een kwantitatieve analysemethode. 

§ 2.2 Ionisatie 

Een noodzakelijke voorwaarde voor de emissie van een 

karakteristiek röntgenquant als gevolg van het beschieten van 

een preparaat met ionen is het kreëren van een gat in een 

binnenschil van het atoom. De kans op zo'n ionisatie is 

daarom van veel belang en is onderwerp van vele studies. 

Om de ionisatiekans theoretisch te berekenen zijn 

verschillende modellen voorgesteld. Als de primaire energie 

van het projektiel veel groter is dan de bindingsenergie van 

het elektron, kan de Born benadering toegepast worden. In dit 

model (de P(lain)W(ave)B(orn)A(aproximation)) past men 

storingstheorie toe op de overgang van een begintoestand 

(vlakke golf projektiel en gebonden elektron) naar de 

eindtoestand (vlakke golf projektiel en verwijderd elektron), 

waarbij deze overgang bewerkstelligd wordt door Coulomb

interaktie. Dit model< 2
> is matig succesvol in het voorspel

len van kwantitatieve ionisatiekansen, maar levert kwalita

tief een goede beschrijving op. 

Een verfijning van dit model is mogelijk door het 

afbuigen van het projektiel door het Coulombveld van de kern 

in rekening te brengen. Een tweede verfijning is mogelijk 

door ook de verandering van de bindingsenergie van het 

elektron ten gevolge van de aanwezigheid van het projektiel 

in rekening te brengen (tezamen leidend tot de PWBABC

theorie). Uiteindelijk hebben deze en andere uitbreidingen 

geleid tot de ECPSSR-theorie < 3 
> , welke het energieverlies 
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tijdens de botsing (E), het afbuigen en de verandering van de 

snelheid van het projektiel als gevolg van het Coulombveld 

(C) van de kern, verstoring van de stationaire atomaire 

toestanden (Perturbation of Stationairy States: PSS) door het 
projektiel en relativistische effekten (R) in rekening 
brengt. Deze theorie levert in veel gevallen ook kwantitatief 
betrouwbare uitkomsten. 
Een andere benadering is vervat in de zogenaamde B(inairy) 
E(ncounter)A(pproximation)-theorie< 4 >. Deze theorie heeft als 

uitgangspunt een binaire botsing van het ion met een elektron 

in de elektronenwolk rond een atoom. De uitkomsten van deze 
theorie vertonen veelal een goede overeenkomst met de ECPSSR 
theorie. Deze theorie leidt bovendien tot een universele 

kurve. In Appendix A is een korte beschrijving vjd verschil
lende modellen opgenomen. 

In fig 2 is weergegeven hoe de theoretische ionisatie

kans (verkregen met de ECPSSR-theorie ) afhangt van Z voor 
verschillende elektronenschillen als het atoom beschoten 
wordt door waterstof of helium met een energie van 2 MeV. 

De ionisatiekans heeft als eenheid cm2 en wordt ook wel 
werkzame doorsnede genoemd. De ionisatiekans, weergegeven 
door u, is afhankelijk van het soort primair deeltje en diens 
energie. Bovendien is de ionisatiekans een funktie van de 

bindingsenergie van het te verwijderen elektron. De bindings

energie van een elektron is (voor één en dezelfde elektronen

schil) een oplopende funktie van het atoomnummer z. We zien 
dat de ionisatiekans afhankelijk is van het primaire deeltje 
en sterk variëert met het atoomnummer (enkele decades). 
Bovendien volgt uit fig 2 dat deze ook afhangt van de te 
ioniseren elektronenschil. 

Het verloop van de theoretische ionisatiekans als 

funktie van de energie van het projektiel is weergegeven in 
fig 3. Hierin is te zien dat de ionisatiekans een maximum 
heeft. Dit maximum blijkt op te treden als de snelheid van 
het projektiel vergelijkbaar is met de omloopsnelheid van het 
elektron dat verwijderd wordt. 
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Een nuttig resultaat van de theorie is de "schalings

wet", welke het mogelijk maakt de ionisatiekans door een 

willekeurig projektiel uit te drukken in de ionisatiekans 

door een proton: 

[2.1] 

In woorden: de ionisatiekans van een schil van een atoom met 

atoomnummer Z door een willekeurig deeltje (met de lading Z 
p 

,massa A en energie E ) is de ionisatiekans door een proton 
p p 

met dezelfde energie per kerndeeltje, vermenigvuldigt met het 

kwadraat van de lading van het projektiel. Dit is alleen 

geldig in de limiet dat het ionisatie-mechanisme op direkte 

Coulomb-interaktie tussen projektiel en gebonden elektron is 

gebaseerd, terwij 1 de rest van het atoom essentiëel 

onveranderd is. In de praktijk is daarom deze regel slechts 

toepasbaar voor lichte primaire ionen (bijv. helium). 

Een andere beschrijving van de ionisatiekans wordt 

gegeven door 
( 5) 

meetpunten • 

een empirische fit door 

Het blijkt mogelijk de 

geïnduceerde ionisatiekansen redelijk te 

volgende formule: 

5 

= L bl,n 
n=O 

alle beschikbare 

door protonen 

fitten met de 

[2.2] 

u geeft de ionisatiekans aan voor de 1 e schil, U is de 
l l 

bindingsenergie van elektronen in die schil, E is de energie 
p 

van de protonen en À is het quotiënt van de massa's van een 

elektron en een proton. Met de energiëen in eV's levert dit 
. h d -14 2 ionisatiekansen op 1n een e en van 10 cm • De parameters b 

worden voor de K- en de L-schil gegeven door de volgende 

tabel: 
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<Ja&el 2.1: 

K L 

bo 2.0471 3.6082 

b1 -o. 65906 .1o-2 
0.37123 

b 
2 

-0.47448 -0.36971 

b 
3 

0.99190.10-1 -o. 78593 .1o-4 

b 
4 

0.46063.10-1 0. 25063.10-2 

b 
5 

0. 60853 .10-2 0 • 12 613 • 10-2 

Deze universele formule blij ft echter een benadering. 

Daarom wordt (met name ten behoeve van computersimulatie

programma's) ook wel een aanpassing per element gebruikt, 

waarbij de (per element) verkregen parameters gebruikt kunnen 

worden om de ionisatiekans te interpoleren. 

§ 2.3 Fluorescentie-yield 

Als een elektron verwijderd is uit de binnenschil van 
-16 een atoom, zal dit atoom binnen ongeveer 10 sec relaxeren 

naar de grondtoestand onder emissie van een karakteristiek 

röntgenquant, een (Auger-)elektron of beide. De kans op het 

röntgenproces, ook wel de fluorescentie-yield w, is een 

funktie van het atoomnummer en de betrokken elektronenschil

len. De fluorescentie-yield van vele elementen is tamelijk 

nauwkeurig bekend en is in fig 4 weergegeven. Afhankelijk van 

de schillen die betrokken zijn in het fluorescentie proces, 

worden aan de röntgenlijnen namen toegekend. In fig 5 is de 

benaming van de verschillende röntgenlijnen weergegeven. 
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Een handige semi-empirische formule, welke de afhanke

lijkheid van de fluorescentie-yield w vanZweergeeft is< 6 >: 

w ) r = 

3 

L [2.3] 
1-w 

i =0 

De coëfficiënten Bi zijn voor de K-schil weergegeven in de 

volgende tabel: 

,. a&.et 2 • 2 : 

K 

B 
-2 

0 
(3.70±0.52) .10 

B (3 .112±0. 044) .10-2 

1 

B 
-5 

2 
(5.44±0.11) .10 

B 
-6 

3 
-(1.25±0.07) .10 

De relatieve intensiteiten van de K-lijnen zijn op vele 

manieren berekend. De berekende waarden zijn in goede 

overeenkomst met de experimenten. Globaal kan gesteld worden 

dat de K~ intensiteit ongeveer 10 tot 20 % van de Ka 
intensiteit is. De geschatte nauwkeurigheden voor de K-lijnen 

zijn 3-5% voor Z = 10 tot 20, 1-3% voor Z = 20 tot 30, 0.5-1% 

voor z = 30 tot 40 en 0.3-0.5% voor Z groter dan 40. 

De fluorescentie-yield voor de L-schil is aanzienlijk 

gecompliceerder, elke L subschil heeft Z~Jn eigen 

fluorescentie-yield wLi en behalve direkte relaxatie onder 

uitzenden van röntgenstraling of een Auger-elektron is het 

ook mogelijk dat het gat eerst via een niet-stralende 

overgang naar een hogere schil gaat. Dit wordt wel het 

Coster-Kronig effekt genoemd. Als de Coster-Kronig overgangs

waarschijnlijkheden tussen de subschillen i en J weergegeven 
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worden door f dan zijn de intensiteiten van L1, L2 en L3 
1 J 

röntgenstraling tengevolge van een initiële vacancy verdeling 

n :n :n (n +n +n = 1) gegeven door: 
1 2 3 1 2 3 

X(L1) = n .w 
1 1 

X ( L2 ) = ( n
2 

+ f 
12

) • w 
2 

X(LJ) = (n3 + f23 + (f13 + ft2.f23) .nt) .w3 
De relatieve intensiteiten van de L-lijnen worden dus 

bepaald door de subschil-ionisatiekans (welke n
1

, n 2 en n3 
bepalen), door de fluorescentie en door de Coster-Krenig 
overgangen. Geen van deze faktoren Z1Jn erg nauwkeurig 
bekend. Gelukkig is de effektieve fluorescentie yield 

X(L1)+X(L2)+X(L3) 
[2.4] 

niet erg afhankelijk van de beginverdeling van de vacancies. 
Mede daardoor is het mogelijk de fluorescentie yield te 
fitten met de empirische formule (2. 3]. De coëfficiënten B

1 

voor de L-schil worden gegeven in tabel 2.3. 

'!Ja&el 2. 3 

L 

Bo 0.17765 

B 2. 98937.10-3 
1 

B 2 8. 91297.10-5 

B -2. 67184 .10-7 

3 

Het zal duidelijk zijn dat voor PIXE-experimenten het 
produkt van ionisatiekans en fluorescentieyield bepalend is, 
en dus van meer belang is dan de ionisatiekans alleen. Dit 
produkt wordt de röntgenproduktiekans genoemd. In fig 6 is 
deze produktiekans uitgezet als funktie van z. 
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§ 2.4 

H-projektiel: ( ... = K-schil, -

He-projektiel: (-.- = K-schil, 

Stopping 

= L-schil) 

= L-schil) 

Energetische ionen verliezen energie in het preparaat 

door inelastische botsingen met elektronen en door elastische 

botsingen met atoomkernen. Aangezien de ionisatieka~s en dus 

ook de röntgenproduktiekans een funktie is van de energie van 

het ion, verandert de röntgenproduktie dus met de diepte in 

het preparaat. 

Het energieverlies van het ion in de 
stopping genoemd, kan weergegeven 

stopping power, gedefiniëerd door: 

1 dE 
S(E)= p dX 
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worden door de 
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p Is de dichtheid van de vaste stof en S(E) heeft de eenheid 

van keVjgjcm2
• Soms prefereert men de atomaire stopping 

power : 

1 dE 
c(E) = lr dX 

met als eenheid keVjatoomjcm2
• 

[2.6] 

Getabelleerde waarden voor deze grootheden zijn verkreg

en zowel uit de theorie als uit experimenten. De meest 

gebruikte tabellen zijn die van Ziegler c7 >, waarbij 

experimentele waarden gebruikt zijn om parameters van de 

semi-empirische modifikatie van de theorie van Bethe-Bloch en 

Lindhard te bepalen. Het verloop van de stopping met de 

energie van het ion is in fig 7 weergegeven. De totale 

indringdiepte (in ~m) van helium en waterstof met verschil

lende aanvangsenergie E (in MeV) in enkele materialen wordt 
0 

in tabel 2.4 weergegeven. 

;? 60 
E 
u 

""-~ 
0 

L[) 40 

w 
'--"' 

""-> 20 
Q) 

-- --- --- ----- ----
0 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

0 500 1 000 1500 2000 

Energie [keV] 

fig 7:Stopping vs energie van H (- -) en He (--) in Si. 
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~a&et 2.4 

primair ion H He 

primaire Energie 0.5 1 2 0.5 1 2 

Si 6.0 15 50 2.0 3.2 7.0 

Fe 2.8 7.0 20 1.0 1.8 3.0 

w 2.0 5.3 14 1.0 1.7 3.0 

De fout in waarden voor de stopping bedraagt enkele 

procenten, afhankelijk van het element. 

§ 2.5 Absorptie 

Röntgenstraling wordt geabsorbeerd in de vaste stof. 

Daardoor is de hoeveelheid röntgenstraling die de detektor 

bereikt afhankelijk van de totale hoeveelheid materiaal waar 

deze straling doorheen gegaan is en dus van de diepte 

in het preparaat waarop de röntgenstraling gecreëerd is. 

De röntgenabsorptie is exponentieel afhankelijk van de 

afgelegde weg: 

Y(x) = e-~.x .Y(O) [2.7] 

Hier is x de afgelegde weg is en ~ de absorptiecoëfficiënt, 

welke afhangt van het materiaal waar de röntgenstraling door 

gaat. 

De absorptiecoëfficiënten zijn veelvuldig gemeten en 

uitgebreide compilaties van deze data zijn in de literatuur 

te vinden( 8
'

9 >. Deze data worden veelal gefit met een 

semi-empirische vergelijkig om zo te komen tot een verant

woorde interpolatie. Het is moeilijk om een afschatting te 

geven van de fouten in de absorptiecoëfficiënten. Het 

verschil tussen de extremen bedraagt ongeveer 10%, wat een 

indikatie is voor de onzekerheid van deze coëfficiënten. De 

procentuele fout in de hoeveelheid gedetekteerde 

röntgenstraling ten gevolge van een fout in de 
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absorptiecoëfficiënten is gelijk aan of kleiner dan de fout 

in de absorptiecoëfficiënten. 

De absorptiecoëfficiënt is behalve een funktie van de 
massa van het materiaal ook een funktie van de energie van de 

röntgenstraling. In het algemeen is de absorptie groter 

naarmate de energie van de röntgenstraling lager is. Dit 

heeft tot gevolg dat de diepte, waarover een bepaald element 

waargenomen kan worden met PIXE kleiner is naarmate de 

energie van de straling welke dit element uitzendt lager is. 

Het verloop van de absorptie is echter geen gladde funktie 

van de energie, maar er treden discontinuïteiten op ten 

gevolge van de diskrete energienivo's van de elektronen. 

§ 2.6 Achtergrondstraling 

Als een preparaat beschoten wordt met energetische ionen 

ontstaat niet alleen karakteristieke röntgenstraling, maar 

ook (niet-karakteristieke ) achtergrondstraling. Deze 

achtergrondstraling bepaalt in hoofdzaak de gevoeligheid van 

PIXE metingen. Er zijn drie bronnen van achtergrondstraling 

te onderscheiden : primaire ionen, sekundaire elektronen en 

atoomkernen. Deze zullen achtereenvolgens besproken worden. 

Als een elektrisch geladen deeltje van snelheid of 

richting verandert, wordt 

uitgezonden. Dit leidt tot 

elektromagnetische straling 

een bijdrage in achtergrond-

signaal. In een PIXE-experiment resulteert het afremmen van 

het ion in de vaste stof om die reden in de emissie van 

fotonen met een maximale energie gelijk aan de kinetische 

energie van het ion. 

De differentiële werkzame doorsnede voor de door het ion 

geïnduceerde achtergrondstraling is: 

dQ E E 
p x 

[ :: z r [2.8] = 
dc:r 

A 

waarbij c een konstante is, Z , A en Ep het atoomnummer, de 
p p 
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atoommassa en de energie van het ion zijn; Z en A refereren 

naar het preparaat en E is de energie van de geêmitteerde 
x 

straling. Uit deze formule volgt dus dat de intensiteit van 
de geëmitteerde straling omgekeerd evenredig is met de 
energie van deze straling. Bovendien volgt uit deze formule 

dat de geëmitteerde straling nul is als het quotiënt Z/A voor 

ion en target gelijk zijn. Dit is experimenteel bevestigd. 
Een tweede bijdrage tot de achtergrondstraling is het 

gevolg van het afremmen van elektronen, die geëmitteerd 
worden door de atomen bij een ionisatieproces (secundaire 

elektronen). De maximale hoeveelheid energie welke overge

dragen kan worden van het ion aan een elektron is: 

E = 
m 

4m 

M 
E 

p 
[2.9] 

met m de massa van een elektron en M de massa van het ion, 
dat zich voortbeweegt met een energie E • De waarde E geeft 

p m 
de maximale energie van de achtergrondstraling als gevolg van 

secundaire elektronen. Deze achtergrondstraling wordt 
beschreven met de Atomie Bremsstrahlung en de Radiative 
Ionization theorieënc 101

• 

De 
spektrum 

derde bijdrage tot de 
is het gevolg van 

achtergrond van een PIXE
kernreakties en de daarbij 

vrijkomende r-straling. Deze achtergrond is slecht voorspel
baar, maar neemt in belangrijkheid toe naarmate de energie 

van het ion hoger is en de massa's in het preparaat lager. 

De achtergrondstraling als gevolg van het ion is vooral 
van belang in het hoge energiedeel van het spektrum, omdat de 

achtergrondstraling ten gevolge van sekundaire elektronen de 
achtergrond in het lage energiedeel domineren. De achtergrond 
ten gevolge van kernreakties is de reden dat bij de meeste 
PIXE-metingen de energie van bijvoorbeeld protonen beperkt 

wordt tot maximaal 3 MeV. 
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§ 2.7 De Detektor 

De voor de detektie van de röntgenstraling gebruikte 

SiLi-detektor transformeert de energie van de röntgenstraling 

naar een elektrische puls. De detektor (fig 8) bestaat uit 
een silicium kristal, waarop aan de voorzijde een dun laagje 
goud is aangebracht. Aan de andere zijde van het kristal is 

een zekere concentratie lithium in het kristal aanwezig. 

X-ravs 

Si(Lil 
detector 
crystal 

............ 
SuoerOuantum 
ultrattun 
wmdow 

Electncal J 
insuiator 

L Field eHet1 
trans1stor 
tFEn 

- ÜQuid 
Rilragen 

Cocper 
cold lingrr 

fig 8: Schematische weergave van de detektor 

Over het silicium kristal staat een spanning van enkele 
honderden volts. Röntgenstraling, welke het kristal binnen
dringt, kan leiden tot de creatie van elektronen en gaten die 
als een elektrische puls gemeten kunnen worden. 

Het elektronisch verwerkingssysteem van het detektor

signaal is ontworpen om een lineair verband tussen foton 
energie en het elektrische signaal te geven. In een spektrum, 

welke j pieken bevat als gevolg van fotonen met een energie 

Ej wordt het verband tussen de energie en de spektrumkanalen 

(Xj) gegeven door: 

X.=P +Pb.E. 
J a J 

[2.10] 

met Pa en Pb konstanten. 
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In de afwezigheid van detektor imperfekties zou de 

respons van de detektor op mono-energetische straling een 

Gaussische piek zijn, met een breedte bepaald door de 

elektronische ruis en de statistische ladingsproduktie. Dit 

resulteert in een piekbreedte, waarvan de standaarddeviatie 

van de Gausspiek gegeven wordt door: 

[2.11] 

waarin Pc en Pd twee nader te bepalen konstanten zijn. De 

energieresolutie is meestal gedefiniëerd als de F(ull) 

W{idth) at H{alf) Maximum, dus door AE = 2.35*u. Ten gevolge 

van detektor imperfekties is de detektor respons niet zuiver 

Gaussisch. De afwijking van de Gaussische piekvorm moet per 

detektor bepaald worden, maar wel geldt algemeen dat de 

verschillende imperfekties alle resulteren in een afwijking 

aan de lage energiezijde van de Gauss-kromme. De 

energieresolutie van de in dit onderzoek gebruikte detektor 

bedraagt 100 tot 150 ev (bij een energie van respektievelijk 

500 even 6000 eV). 

De detektie-efficiëntie is een zeer belangrijke 

parameter als kwantitatieve metingen verricht moeten worden. 

Deze efficiëntie kunnen we onderscheiden in de absolute- en 

de relatieve efficiëntie. De absolute efficiëntie bij een 

bepaalde fotonenergie is de fraktie van de geëmitteerde 

fotonen die aanleiding geeft tot een piek in het spektrum. 

Dat is het produkt van de openingshoek van de detektor en de 

intrinsieke (of ook wel relatieve) efficiëntie van de 

detektor. 

De absolute detektie-efficiëntie e van een SiLi-detektor 

kan weergegeven worden door de volgende relatie: 

e = Q 
4n [2.12] 

J---111------fll , ..... , ----i 
1 2 3 4 
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Hierin hebben de opeenvolgende faktoren de volgende 

oorsprong: 

1. De geometrische openingshoek , eventueel gecorrigeerd voor 

de eindige afmetingen van de bron (is de grootte van de 

bundelspot). 

2. De absorptie in de verschillende materialen voor het 

detektorkristal. De som over drie termen is het gevolg van 

de te onderscheiden materialen. Ten eerste is dat het 

venster voor de detektor (0.25 ~m van 90 gew% B en verder 

N en H), ten tweede het goudlaagje op het kristal 

(ongeveer 0. 01 tot o. 02 t.Lm) en ten derde het bovenste 

gedeelte van het Si van het kristal, waaruit de ionisatie

lading weg . kan lekken zonder dat dit resulteert in een 

elektrische lading aan de uitgang van de detektor. 

3. De faktor f is de korrektie voor verliezen ten gevolge 
esc 

van de silicium-escape piek. Dit is een piek welke 

ontstaat doordat een deel van de röntgenstraling een 

Si-atoom in de detektor ioniseert, en zo een 

(Si-)röntgen-quant vrijmaakt. Dit proces heeft tot gevolg 

dat in het spektrum een extra piek ontstaat bij een 

energie die 1.752 keV (namelijk de ionisatie-energie van 

de Si K-schil) lager is dan de oorspronkelijke energie. 

4. De korrektie voor fraktie van de fotonen welke 

geabsorbeerd worden in de bulk van het kristal (voorbij 

het aktievegebied van de detektor). Deze term wordt pas 

relevant bij foton-energieën groter dan 20 keV. 

§ 2.8 PIXE van vaste stoffen 

Door de in het voorgaande behandelde fysische aspekten, 

welke van belang zijn bij een PIXE-spektrum, te kombineren 

komt men tot een kwantitatieve interpretatie van het PI XE

spektrum. Eenvoudig te interpreteren zijn twee extreme 

gevallen: zeer dunne preparaten en dikke preparaten. Zeer 

dunne preparaten (of zeer dunne preparaatlaagjes) zullen de 

ionen nauwelijks afremmen en een verwaarloosbare absorptie 
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van de röntgenstraling hebben. Dikke preparaten zullen de 

bundel volledig stoppen en een zekere absorptie van de 

röntgenstraling in het preparaat hebben. 

In het geval van zeer dunne laagjes wordt het aantal 

gedetekteerde röntgenquanten Y 
0 

( z) , 

aan dat aangenomen is dat de atomen 

laag bevinden) afkomstig van een 

(het subscript o geeft 

zich in een zeer dunne 

aantal atomen N met 
z 

atoomnummer Z in het preparaat, gegeven door: 

Hier is N 
p 

kans voor 

heeft, w 
z 

Y
0

(Z) = N .u (E) .w .b .c .N 
p z z z z z 

[2.13] 

het aantal primaire ionen, u (E) is de ionisatie-
z 

de betreffende schil als het ion een energie E 

is de fluorescentieyield voor de betreffende 

röntgenlijn, b is de fraktie van de K- of L-röntgenstraling 
z 

in de betreffende röntgenlijn en c is de detektor-efficiëncy 
z 

voor röntgenquanten afkomstig van het atoom Z. Een aantal 

termen in deze formule kunnen gekombineerd worden tot een 

gevoeligheidstaktor k(Z): 

k(Z) =u (E) .w .b .c 
z z z z 

[2.14] 

met als eenheid röntgenfotonen per ion. vergelijking (2.13) 

wordt nu: 

Y (Z) = N .k(Z) .N 
0 p z [2.15] 

Voor de K-schil zijn de onzekerheden ( voor Z ~ 11 ) in 

ionisatiekans, fluorescentie en relatieve 

röntgenintensiteiten respektievelijk 5%, 1% en 1%. In het 4 -

30 keV gebied, waar de relatieve efficiëntie ongeveer 1 is, 

is een nauwkeurigheid in de absolute detektie-efficiëntie van 

ongeveer 2 % haalbaar. De stroomintegratie heeft een 

reproduceerbaarbeid van ongeveer 1%, zodat het mogelijk moet 

zijn om in dit geval kwantitatieve metingen te doen met een 

nauwkeurigheid van 10% als de pieken duidelijk gescheiden 

zijn. Als pieken afkomstig van de L-schil gebruikt worden is 

de onnauwkeurigheid groter. Dit is het gevolg van de 
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onvolledige kennis van de ionisatiekans en de fluorescentie

yield. 

Vele preparaten z~Jn dusdanig dat een dunne laag 

benadering niet toegepast mag worden. Dit is het geval als de 
ionen een niet-verwaarloosbare hoeveelheid energie verliezen 
in de laag enjof als de absorptie van de röntgenstraling in 
de laag niet meer verwaarloosd mag worden. Dit is in te zien 
door te bedenken dat de ionisatiekans (en daardoor de 
röntgenproduktiekans) afhankelijk is van de energie van het 
ion. Ten gevolge van het energieverlies van het ion in de 
vaste stof variëert dus de röntgenproduktie met de diepte in 
het sample. Bovendien wordt afhankelijk van de diepte waarop 
de röntgenstraling geproduceerd wordt een gedeelte van deze 
straling geabsorbeerd. Dit alles heeft aanzienlijke gevolgen 

voor de kwantitatieve interpretatie van PIXE-spektra. 
Als een piek in het röntgenspektrum het gevolg is van 

een element dat homogeen verdeeld is door een zeer dikke laag 
(zodat de ionen volledig gestopt worden in de laag) met een 
concentratie cz, geldt de volgende relatie: 

0 

Y(Z) = N .w .b .C .C I O'z(E) .Tz(E) 
p z z z z 

S(E) 
E 

0 

dE [2.16] 

De meeste van de gebruikte grootheden in vergelijking [2.16] 

zijn al eerder gedefiniëerd, de matrix stopping s (E) wordt 
berekend door een lineaire kombinatie van de stopping van de 
afzonderlijke elementen. De grootheid T (E) beschrijft de 

z 
transmissie van fotonen door de matrix: 

T (E) 
z 

cos ex 

s~n e 

0 L s~:l } 
0 

[2. 17] 

Als gevolg van de verandering in ionisatiekans met de 
diepte in het preparaat en als gevolg van de absorptie van de 
röntgenstraling in het preparaat zelf, is de interpretatie 
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van een PIXE-spektrum voor een extreem dikke laag veel 
moeilijker dan voor een extreem dunne laag. 

Uit de in dit hoofdstuk beschouwde aspekten zal duide

lijk zijn dat PIXE-spektra over het algemeen complex zijn; 

zij bevatten vele pieken gesuperponeerd op een energie
afhankelijke achtergrond. Bovendien wordt het oppervlak van 
elke piek bepaald door vele processen. Omdat het heel goed 
mogelijk is dat bepaalde pieken van verschillende elementen 
elkaar overlappen, zal het duidelijk zijn dat een handmatige 

analyse van een PIXE-spektrum zeer tijdrovend is. Daarom zijn 
er een aantal computerprogramma's ontwikkeld die volgens een 

kleinste kwadraten methode nauwkeurige piekoppervlakken 

kunnen bepalen voor elk element in het spektrum. 
Een probleem bij de oppervlaktebepaling van pieken is de 

achtergrond, daarom filtert het in dit onderzoek gebruikte 
programma (genaamd GUPIX <

111 ).het gemeten spektrum met een 
zogenaamd "top-hat filter": 

u 
w 

---- ···---··---·· -------

L L 
w w 

Het filter bestaat uit een aantal coëfficiënten f , als dit 
s 

toegepast wordt op een kanaal van het spektrum transformeert 

het de inhoud Y(x) van dat kanaal naar FILT(Y(x)) volgens: 
t 

FILT(Y(x)) = ~ f .Y(x) 
s=-t s 

Het filter is symmetrisch 
oppervlak gelijk aan nul. 

( f = -f ) 
s s 

en heeft een totaal 
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Fig 9 laat zien wat het resultaat is 

dit filter op een spektrum als U = 1 
w 

van het toepassen van 

FWHM en L = 0.5 FWHM, 
w 

waarbij 

filter 

FWHM de detektorresolutie is. De werking van het 

lijkt wat op tweemaal differentiëren. Als dus 

aangenomen wordt dat de kromming van het achtergrondsignaal 

klein genoeg is, zodat het spektrum lokaal lineair is, wordt 
de achtergend effektief verwijderd. Een groot voordeel van 
deze filtermethode is de geringe rekentijd. 

,''\ 
I \ 
I I 
I I 
I \ 
I \ 
I I 
I \ 
I ' I \ / \~. ____ ___. 

----

/#/ ~ ·--
1 \ 

I I 
I \ 
I \ 
I I 
I I 

fig 9: effekt van het filter op een Gaussische kromme, 

gesuperponeerd op een lineaire kurve. 

Het GUPIX programma maakt een model van het gemeten 
preparaat, vanuit een aantal geschikt gekozen elementen. Met 
behulp van een database (welke informatie bevat omtrent alle 
belangrijke parameters, zoals aantal en energie van de pieken 

(voor Z ~ 11 ) , absorptie, stopping enz) wordt nu een 

modelspektrum gegenereerd. De aanname hierbij is dat de 

detektorresolutie benaderd kan worden door een Gauss-funktie, 
eventueel uitgebreid 

het model gefilterd 

standaard Marquardt 

zo goed 

met een "staart". Vervolgens wordt 
met het "top-hat filter" en via 

niet-lineaire kleinste kwadraten 
mogelijk gelijk gemaakt aan 

ook 
de 

fit 
het procedure 

(gefilterde) 

elementen in 

gemeten spektrum door de concentraties van de 

het model aan te passen. Na deze iteratieve 

procedure is dan een goede afschatting van de piekinhoud 

bekend. 
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Als de ionendosis en de detektorefficiëntie bekend zijn, 

kan het programma ook de hoeveelheid van elk element uitre

kenen. Dit kan zowel in de benadering van dunne preparaten 
als in de beschrijving voor dikke preparaten gebeuren. 
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Hoofdstuk 3 De experimenten 

Als ijksamples voor de bepaling van de ionisatiekansen 

van stikstof, zuurstof en fluor is gekozen voor dunne laagjes 

Si N ( 61 nm) , SiO ( 50 nm) en AlF ( 48 nm) op Si. Het aantal 
3 4 2 3 

atomen per cm 2 in deze lagen is bepaald met R(utherford)-

B(ackscattering)S(pectrometry), met een fout kleiner dan 5%. 

De dikte van deze lagen is dusdanig dat het energieverlies 

van de primaire ionen in de laag verwaarloosd mag worden ( < 

35 keV) en de absorptie klein is ( < 25% ). Om de stroom-

integratie 

uitgevoerd 

gebruikt 

te kontroleren is ook een serie metingen 

met een laagje Wolfraam op SiOzi Si. Dit laagje is 

om de ionendosis te normaliseren m.b.v. een 

simultaan uitgevoerde RBS-meting. 

De experimenten zijn uitgevoerd met de Van de Graaft

versneller, welke aanwezig is op het PHILIPS Natuurkundig 

Laboratorium. Deze versneller heeft een maximale versnelspan

ning van 2. 5 MV. De versnelde ionen worden op massa en 

energie geselekteerd door een 90° magneet. Deze magneet wordt 

geregeld door een N(uclear)M(agnetic)R(esonance) meet- en 

regel-circuit en zorgt tevens voor de energiestabiliteit van 

de versneller (~E <2 keV). De absolute waarde van de energie 

is bepaald met een resonante kernreactie (Al27 (p,1')Si28
). De 

afmetingen van de bundel worden bepaald door twee stellen 

slits en zijn ongeveer 2*2 mm. De samples worden gemonteerd 

op een manipulator met 3 rotatieassen, welke in zijn geheel 

in x-,y- en z-richting bewogen kan worden. Deze manipulator 

bevindt zich in een targetkamer, waarin een vacuum van 10-9 

Torr gehandhaafd wordt. In de targetkamer bevinden zich ook 

de röntgendetektor, een detektor voor elastisch verstrooide 

ionen (RBS) en een analysator voor Auger-elektronen. 

Daarnaast is het mogelijk het oppervlak van het preparaat 

schoon te maken met een sputterkanon en kan het oppervlak met 

elektronen beschoten worden. 

Als detektor is gekozen voor een SiLi-detector van 

Kevex. Het SiLi-kristal wordt op een temperatuur van 77 °K 
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gehouden door middel van vloeibare stikstof.Het kristal heeft 

een oppervlak van 10 mm 2 en is verplaatsbaar, zodat de 

afstand tot het preparaat gevariëerd kan worden. Bij de 

meeste metingen bedroeg de afstand tot het preparaat ~ 65 mm. 
Dit resulteert in een openingshoek van ~ 2. 4 mster. Om de 
detektie van zachte röntgenstraling mogelijk te maken is deze 

detektor voorzien van een zeer dun venster. Dit absobeert 

zeer weinig röntgenstraling, maar maakt het toch mogelijk de 
targetkamer te beluchten zonder dat de detektor eerst 
opgewarmd hoeft te worden. De samenstelling van_het window is 

90 gew% B, de rest is N en H. De dikte van het window is 0.25 
~m. De detektor is aangesloten op een standaard NIM-research 

amplifier, welke zijn signaal doorgeeft aan een M(ulti)
C(hannel)A(nalyzer). De spektra zijn opgenomen in 2048 of 
4096 kanalen. 

Fig 10 toont een voorbeeld van de spektra welke 
verkregen zijn door de genoemde samples te beschieten met 2 

MeV He+. 

Energy [keV] 
1 2 3 4 5 6 

5 

1 

200 400 600 800 1000 
channelnr 

fig lO:spektra van Si
3
N

4
(--- ), Si0

2
(--) en A1F

3 
( ••• ). 
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In de spektra zijn de pieken afkomstig van stikstof, zuurstof 

en fluor aangegeven. Ook is in elk spektrum een piek ten 

gevolge van het Silicium te zien. Deze piek komt (in 

hoofdzaak) van het Si waarop de laagjes gedeponeerd Z1Jn. Ook 

is een zogenaamd pile-up signaal te zien. Dit signaal heeft 
een elektronische oorsprong en is het gevolg van het optellen 

van twee (of meerdere) pulsen in de versterker. Om een goede 

energie-resolutie te halen is het noodzakelijk dat het 
signaal van de detektor gefilterd wordt. In dit geval is de 
filtertijd 10 IJSec. Als binnen deze tijd een tweede piek 

binnenkomt worden de pieken opgeteld en dit resulteert in een 
stoorsignaal bij een energie hoger dan de hoogste energie van 

de twee originele pieken. Dit stoorsignaal is te 
minimaliseren door de telsnelheid te verlagen (dus door de 

bundelstroom te verlagen). Dit betekent echter een verlenging 
van de meettijd voor een gelijke statistische fout in het 
spektrum. De pile-up achtergrond zorgt voor een verlaging van 
de detektielimiet in dat gebied van het spektrum waar dit 
signaal aanwezig is en is om die reden ongewenst. Daarom moet 
per meting bekeken worden wat meest gunstige telsnelheid is. 

In de metingen aan de ijksamples is de telsnelheid rond 1000 

counts per seconde gehouden. Deze telsnelheid wordt vrijwel 
volledig bepaald door het Si-signaal. De ionenstroom bedraagt 

dan 0.1 tot 3 nA. 

Aan elk sample is een serie metingen als funktie van de 
energie verricht. Als ion is gebruikt He+, H+, H; en H;. De 

energie is gevariëerd tussen 0.3 en 2.5 MeVjamu. De energie 
van de ionen is bepaald door het veld van de 90° magneet te 

meten met de NMR-unit. 
Uit de metingen met waterstof als primair deeltje volgt 

dat er geen verschil in het spektrum is waar te nemen als de 
energie per deeltje gelijk is. Dus H+ met een energie van 0.5 

MeV geeft hetzelfde signaal als H; met een energie van 1 MeV 
en ook hetzelfde als H; van 1.5 MeV. Dit is te verklaren door 
te veronderstellen dat de geladen molekulen uit elkaar vallen 
in losse protonen op het moment dat zij het oppervlak van het 
preparaat bereiken. De energie wordt dan gelijkelijk verdeeld 
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over de protonen. Van deze eigenschap kan geprofiteerd worden 

omdat op deze manier gemakkelijk ionen met een lage energie 

geproduceerd kunnen worden., terwijl de versnelspanning 

relatief hoog blijft. Dit heeft een goed gefocusseerde ionen 

bundel tot gevolg. 
De oppervlakken onder de verschillende pieken zijn 

bepaald met het computerprogramma GUPIX (zie§ 2.8). Met deze 
iteratieve procedure is een goede afschatting van de piek
inhoud verkregen. 
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Hoofdstuk 4 Resultaten 

§4.1 Bepaling van de ionendosis 

De totale dosis van de primaire ionen, welke op het 
preparaat geschoten is, kan op verschillende manieren bepaald 
worden. Het preparaat is aangesloten op een stroomintegrator, 
die de (elektrische) stroom ten gevolge van de bundel 
integreert. Als deze integrator geijkt wordt met een 
nauwkeurige stroombron, kan hiermee het totale aantal ionen 
berekend worden. De conversie van elektrische dosis naar 

aantal ionen blijkt enigszins afhankelijk te zijn van de 
soort en energie van de ionen als gevolg van de geproduceerde 

sekundaire elektronen. Ook is deze conversie nog afhankelijk 
van eventuele kontaktproblemen enjof lekstromen. Gebleken is 
dat de integratie kan resulteren in aanzienlijke fouten (tot 
:::: 50%) • 

Om die reden is bij het opnemen van elk PIXE-spektrum 

simultaan een RBS-meting uitgevoerd. Fig 11 laat een PIXE- en 
een RBS-spektrum zien, welke tegelijkertijd opgenomen zijn ( 
dus dezelfde ionendosis gehad hebben). Uit de hoogte van het 
RBS-signaal van de matrix (Si) of (als een preparaat is 
gemeten waarop een laagje wolfraam is aangebracht) uit het 
oppervlak van het wolfraam signaal in het RBS-spektrum kan 
het aantal ionen berekend worden< 3 o>. Dit resulteert in veel 

nauwkeuriger dosisbepalingen (::::10%), waarbij de fout in 
hoofdzaak bepaald wordt door de statistiek. Een probleem is 
namelijk dat er nu een compromis gevonden moet worden tussen 
optimale RBS- en PIXE-telsnelheid. Er zijn minder terugge
strooide ionen dan röntgenfotonen, dus de telsnelheid van RBS 
ligt bij gelijke ionenstroom veel lager dan die van PIXE. Een 
grotere ionenstroom levert een groot pile-up signaal in het 
PIXE meetkanaal zodat omwille van een praktische meettijd de 
statistiek in het RBS-spectrum relatief laag is. 

30 



fig 11a: PIXE- en RBS-spektrum van Si/Si02/W~ simultaan 

opgenomen 

Als waterstof als primair ion gebruikt wordt, blijkt dat bij 

energieën groter dan ~ 1. 7 MeV de strooikans voor protonen 

aan Si-atomen oscillaties vertoont. Dit is het gevolg van 

kernresonanties. Daardoor wordt een extra onzekerheid in de 

dosisbepaling met behulp van het RBS-signaal van de Si-matrix 

geïntroduceerd. In dat geval kan gebruik worden gemaakt van 

het wolfraam-signaal. 

Als laatste toegepaste methode om de ionendosis te bepalen is 

gebruik gemaakt van het Si-matrix-signaal in het PIXE 

spektrum zelf. Aangezien de matrix hier zeer goed 

gedefiniëerd is kan met behulp van formule [2.16] de 

ionendosis bepaald worden uit het oppervlak van de Si-piek. 

Uit de metingen is dan ook gebleken dat uit dit piek

oppervlak een goed reproducerende ionendosis berekend kan 

worden. Daartoe werd met behulp van RBS bij een bepaalde 
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energie een evenredigheidstaktor tussen PIXE-Si-piek-

oppervlak en ionendosis bepaald. Dit is gedaan met een goede 

statistiek in het RBS-spektrum. Met de via het simulatie 
programma berekende totale hoeveelheid Si in het preparaat 
kan nu ook bij andere energiëen de dosis bepaald worden. 
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fig 12: genormaliseerd Si oppervlak vs Energie 
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De stopping in het materiaal en de ionisatiekans zijn 
ion-afhankelijk, maar de database van het programma omvat 
alleen gegevens voor protonen, zodat het simulatie programma 

slechts in staat is hoeveelheden van elementen te bepalen als 
protonen als primair ion gebruikt worden. 
Het bestaande programma kan desondanks toch gebruikt worden 
om de ionendosis uit de PIXE-Si-piek in het spektrum te 
bepalen. De penetratiediepte van waterstof-ionen in Si is 
veel groter dan de penetratiediepte van helium-ionen met 
dezelfde energie. Door (in het simulatieprogramma) de energie 
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van de waterstofionen veel lager te kiezen kan dit verschil 

geminimaliseerd worden (zie~~ 2.4 ). Op deze manier wordt 

de hoeveelheid Si welke aanleiding kan geven tot 

röntgenfotonen konstant gemaakt. De röntgen produktiekans is 

op een faktor na gelijk voor beide ionen, mits deze ionen 

dezelfde snelheid hebben (zie formule [2.1] ), zodat wederom 

een PIXE-signaal ten gevolge van helium beschieting 

gesimuleerd kan worden door in het simulatieprogramma 

protonen met een lagere energie te kiezen. Bovendien is de 

absorptie van Si-röntgenstraling in een Si matrix een 

belangrijke faktor en deze is onafhankelijk van het primaire 

ion. Gebleken is dan ook dat een schaling van de energie van 

de Helium-ionen naar snelheid (dus 2 MeV He wordt voor het 

simulatie progamma 0. 5 Me V H) een Si-hoeveelheid oplevert, 

welke konstant is voor de verschillende energieën (zie fig 12 

). De uit deze hoeveelheden berekende ionendosis is binnen de 

meetfout in overeenstemming met de uit een RBS-spektrum 

bepaalde dosis. De experimenteel bepaalde spreiding bedraagt 

voor zowel He als H ongeveer 5%. 

§4.2 Bepaling van de gevoeligheid 

Als op de hiervoor beschreven manier het met RBS 

bepaalde aantal atomenjcm2
, het oppervlak van de pieken en de 

totale ionendosis berekend worden, is het mogelijk (ijk)

grafieken van de gevoeligheid (met als eenheid Rö/(1E15 

atjcm2 .~C)) voor de verschillende elementen bij verschillende 

energieën te maken, zowel voor waterstof- als Helium- ionen. 

Fig 13 toont de op deze manier verkregen grafieken waarbij 

gecorrigeerd is voor de absorptie van de röntgenstraling in 

de film zelf. Hiermee kan (in de gebruikte meet-configuratie) 

een kwantitatieve bepaling van de genoemde elementen in een 

preparaat gedaan worden. 

Uit fig 13 volgt dat het gebruik van He als primair ion 

resulteerd in een grotere gevoeligheid voor de elementen N, 

0 en F dan het gebruik van waterstof. 
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fig 13a: IJkgrafiek voor N ( ~ )~ 0 ( .~ ) en F ( o )_, met He. 
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§4.3 Bepaling van de openingshoek 

De in de vorige paragraaf beschreven ijkgrafieken zijn 

slechts toepasbaar in de meetgeometrie waarin deze grafieken 

verkregen zijn. Als de openingshoek van de detektor behorende 

bij deze metingen bekend is, zijn de ijkgrafieken ook te 

gebruiken bij andere openingshoeken. 

De simpelste methode om de openingshoek te bepalen is 

het meten van de afstand van de detektor tot het sample. De 

openingshoek (in sterradialen) is gedefiniëerd als: 

A 
n = • 4rr 

4rrR
2 

Het oppervlak van de detektor (A) zoals die door de fabrikant 

is opgegeven bedraagt 10 mm 2
• De gemeten afstand tot het 

sample (R) is 65 mm, zodat de op deze wijze bepaalde 

openingshoek 2.37 mster. bedraagt. 

De openingshoek is op een andere manier te bepalen door 

metingen te doen, telkens met een andere detektor-sample 

afstand. Omdat de openingshoek kwadratisch met de detektor

sample afstand afneemt, kan uit het oppervlak van de pieken 

van de verschillende metingen de detektor-sample afstand 

berekend worden. Het verschil in afstand van de detektor- en 

sample-posities is (buiten het vacuumsysteem) zeer nauwkeurig 

te meten. De nauwkeurigheid van deze methode is afhankelijk 

van de reproduceerbaarbeid van de bepaling van de ionendosis. 

De op deze manier bepaalde openingshoek (behorende bij de 

ijkgrafieken) is: 2.49 mster. 

Als laatste (onafhankelijke) methode is een aantal 

samples gemeten met een nauwkeurig bekende dunne laag metaal 

op het oppervlak. De gebruikte samples waren: 60 nm Co op Si, 

40 nm Zr op Si en 88 nm W op Si. Deze elementen zijn gekozen 

omdat de energie van de röntgenstraling groter dan 6 keV is 
en rond deze energie is de efficiëntie van de detektor 

vrijwel gelijk aan 1 (zie §4.3). Onder aanname van een goed 

bekende ionendosis en voldoend nauwkeurig bekende 

röntgenproduktiekans kan nu de openingshoek teruggerekend 
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worden. Op deze manier is een (gemiddelde) openingshoek van 

2. 48 mster gevonden (wederom in de meetgeometrie behorende 
bij de ijkgrafieken). 

De verschillen in de met de verschillende methoden 

bepaalde openingshoek zijn 5%. Dit is toe te schrijven aan: 
fouten in de bepaling van de afstanden, de oppervlakken van 
de pieken in de spektra, onnauwkeurigheden in de ionendosis 

en fouten in de röntgenproduktiekans. Een afwijking van het 
(aktieve) oppervlak van de detektor is een faktor die alleen 
in de laatste manier van openingshoekbepaling meegemeten 
wordt. Het gemiddelde van de bepaalde openingshoeken is 2.45 
mster en deze waarde is in het vervolg gebruikt. 

§4.4 Bepaling van de detektorefficientie 

Voor de bepaling van de röntgenproduktie van de element
en N, o, en F is het noodzakelijk dat de efficiëntie van de 
detektor in het voor deze elementen belangrijke energiegebied 
van 350 tot 700 eV bekend is. De efficiëntie wordt voor deze 
zachte röntgenstraling in hoge mate bepaald door de absorptie 

van de röntgenstraling in de materialen welke aanwezig zijn 

voor de detektor. Zoals in paragraaf 2. 7 aangegeven spelen 
daarnaast ook nog de escape-piek en de absorptie in de bulk 
van het kristal een rol. Gezien de lage energie van de hier 
beschouwde röntgenstraling is het echter onmogelijk om het 
Silicium van het kristal te ioniseren en zo een escape-piek 

te genereren. Tevens kan (gezien de lage energie van de hier 

beschouwde straling) de kans dat de röntgenfotonen niet in 

het aktieve deel van de detektor geabsorbeerd worden, maar in 
de bulk, verwaarloosd worden. 

Röntgenstraling uit het preparaat moet achtereenvolgens 
door het venster voor de detektor, door de gouden 
kontakteringslaag op het kristal en daarna door het 
niet-gevoelige Si laagje van het kristal. Als de door de 

fabrikant verstrekte gegevens gebruikt worden, kan de 
absorptie voor deze lagen bepaald worden (gebruikmakend van 
uit de literatuur afkomstige absorptiecoëfficiënten). In fig 
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14 is weergegeven wat de aldus bepaalde detektorefficiëntie 

als funktie van de röntgenenergie is, tevens is de 
individuele bijdrage van het gouden kontakteringslaagje en 

het niet-gevoelige Si laagje weergegeven. Een onzekerheid in 

deze efficiëntiefunktie is de dikte van het niet-gevoelige 

Si-laagje, deze is onbekend en daarom is een gemiddelde 

aangenomen van in de literatuur gerapporteerde waarden ( o. 1 

tot 0.4 J..Lm). 
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fig 14: Berekende detektorefficientie vs Energie. 

De efficiëntie van de detektor is in het energieinterval 

van 350 tot 1500 eV eveneens experimenteel bepaald. Dit is 

gedaan door gebruik te maken van de verhouding van de K- en 

de L-piek oppervlakken van de elementen Co, Zr, Sr, Ge en Ti. 

Wederom is gekozen voor dunne films van deze materialen om 

verschillen in de absorptie van de hoge en de lage energie 
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fotonen te minimaliseren. Voor straling afkomstig van deze 

elementen geldt, dat de K-piek een energie heeft groter dan 

4500 ev, terwijl de L-pieken in het energieinterval van 450 
tot 1200 ev liggen. De verhouding van deze pieken, gekor

rigeerd voor de röntgenproduktiekans en voor de absorptie in 

het preparaat, levert de verhouding van de efficiëntie van de 

detektor voor de bijbehorende energ1een. Aangezien de 

efficiëntie voor energieën groter dan 4500 eV vrijwel gelijk 

aan 1 is, kan zo de efficiëntie in het lage energie-interval 

bepaald worden. 

Door de diktes van de lagen in het model voor de 

detektorefficiëntie (formule [ 2.12)) via een kleinste 

kwadraten methode aan te passen aan de experimenteel gevonden 

efficiëntiewaarden, is de detektorefficiëntie in het hele 

energiegebied te berekenen. 

Nu blij kt dat dit leidt tot onacceptabele laagdiktes 

voor de genoemde lagen, welke de efficiëntie van de detektor 

bepalen. Bovendien is de op deze wijze gevonden fit aan de 

meetwaarden slecht. Dit verschil is te verklaren door aan te 

nemen dat zich op het kristal een laagje ijs heeft gevormd. 

Dat betekent dat in het vacüum van de detektor nog een kleine 

hoeveelheid waterdamp aanwezig was, dat tijdens het afkoelen 

van de detektor neergeslagen is op de detektor. Als deze 

ijslaag (met een dikte van 1.5 ~m ) toegevoegd wordt in het 

efficiëntie-model van de detektor, is een goede fit aan de 

meetwaarden mogelijk met acceptabele waarden voor de 

verschillende laagdiktes (zie fig 15 ). 
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fig 15: Berekende en gemeten Detektor efficientie vs Energie 

§4.5 De Rontgenproduktie-kans 

Met behulp van de in de vorige paragrafen bepaalde 
grootheden (openingshoek en detektor-efficiëntie ) is het nu 

mogelijk om de hoeveelheid gegenereerde röntgenstraling van 

de onderzochte elementen als funktie van de energie van het 
primaire ion te bepalen. Daarbij is gebruik gemaakt van de 

volgende formule: 

er = z 

y 
z 

c .o 
z 

Hierin is er de rontgenproduktiekans van element z, 
z 

gemeten röntgen-yield van element Z, c 
z 

y 
z 

de 

de 
detektor-efficiëntie voor röntgenstraling met een energie 
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behorende bij element Z en n de openingshoek van de detektor. 

De aldus bepaalde röntgenproduktie (met als eenheid 

Rö/(1E15 atjcm2 .~C.mster)) als funktie van de energie is in 

fig 16 weergegeven. 
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Hoofdstuk 5 Diskussie 

In dit hoofdstuk zullen de experimenteel verkregen 
röntgenproduktiekansen gekombineerd worden met literatuur 
gegevens om waarden voor de fluorescentieyield en voor de 
ionisatiekans te verkrijgen. Een mogelijke verklaring van 

de waargenomen verschillen zal gegeven worden. 

Met de in hoofdstuk 4 bepaalde röntgenproduktiekans voor 
de verschillende elementen is het mogelijk de ionisatiekans 
te berekenen, immers het verband tussen deze twee grootheden 
is gegeven door : 

(]' = (]' .w 
x 1 z 

[5.1] 

waarin u de röntgenproduktiekans is, u de ionisatiekans en 
x 1 

w de (element-afhankelijke) fluorescentieyield (zie ook 
z 

paragraaf 2. 3). De fluorescentieyield van de verschillende 
elementen is in vele publikaties te vindenc 16

'
17

'
18

'
19 >. Een 

vergelijking van de gepubliceerde waarden levert grote 

verschillen op voor de fluorescentieyield voor K-straling van 
de elementen met Z ~ 10. De waarden in dit gebied verschillen 
onderling tot een faktor 10. Bij de berekening van de 
ionisatiekans is hier in eerste instantie ui tg eg aan van de 
semi-empirische formule voor de fluorescentieyield (formule 
[2.3]). De hiremee berekende waarden van w voor de elementen 

z 
met N, 0 en F zijn in tabel (5.1) weergegeven. 

,-a&e.l 5.1 

N 0 F 

z 7 8 9 

-3 
wz 4.35.10 6.91.10 -3 1.05.10 -2 
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De met formule 5.1 en '~ 5.1 berekende ionisatiekans

en kunnen vergeleken worden met de uitkomsten van theore

tische berekeningen. In appendix A worden de uitgangspunten 

en resultaten van enkele theoretische modellen besproken. Uit 

een vergelijking van deze modellen toegepast op de ionisatie 

van een licht atoom (N, o, F ) door een H- of He-ion volgt 

dat de verschillende modellen kwalitatief tot gelijke 

resultaten komen. In kwantitatieve zin treedt een spreiding 

van ongeveer 50% op. Eén van deze modellen, de zogenaamde 

BEA-theorie, heeft enkele aantrekkelijke eigenschappen: zo 

volgt de in paragraaf 2. 2 genoemde "schalingswet" recht

streeks uit deze theorie. Ook leidt deze theorie tot een 

universele kurve, waarin eenvoudig af te lezen is hoe de 

ionisatiekans afhangt van o.a. de energie van het ion en de 

bindingsenergie van het elektron. In het vervolg van dit 

hoofdstuk zal gebruik worden gemaakt van dit model. 

In fig 17 zijn de berekende ionisatiekansen weergegeven 

in een grafiek waarbij genormaliseerd is op een wij ze die 

volgt uit de BEA-theorie; tevens is de universele BEA-kurve 

weergegeven. De normalisatie komt als volgt tot stand: de 

x-as geeft de (logaritme van het kwadraat van ) de relatieve 

snelheid van het projektiel (v ) ten opzichte van de 
1 

snelheid van het elektron (v ) weer, langs de y-as staat de 
e 

ionisatiekans (u ) vermenigvuldigt met het kwadraat van de 
1 

bindingsenergie van het elektron (U ) en gedeeld door het 
b 

kwadraat van de lading van het ion (Z) uit. De afwijkingen 

van de meetresultaten en de theoretische kurve in fig 17 zijn 

te groot om verklaard te kunnen worden door de fout in de 

meetpunten (absolute meetfout ~30%). Een verklaring voor de 

waargenomen discrepanties kan gezocht worden in een afwijking 

van de fluorescentieyield, of in een afwijking van de 

ionisatiekans. Allereerst zal de fluorescentieyield nader 

beschouwd worden. 
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Als een binnenschilelektron uit een atoom verwijderd is, 
zal dit atoom relaxeren door dit gat op te vullen met een 
elektron uit een schil met een groter quantumgetal. Hierdoor 
kunnen twee processen optreden: de nu vrijgekomen energie 
wordt uitgezonden in de vorm van een röntgenquant, of de 
beschikbare energie wordt gebruikt om een Auger-proces te 
doen voltrekken (waarbij een Auger-elektron vrijkomt). De 

fluorescentieyield geeft de kans op het eerste effekt aan en 

gezien ~~ 5.1 is de kans hierop dus zeer klein. Dat 
betekent dat een kleine verschuiving van de balans tussen 
Auger- en röntgen-produktie een grote verandering in de 
fluorescentieyield tot gevolg heeft, terwijl de Auger-yield 
slechts een geringe procentuele verandering ondergaat. 

De hier verkregen resultaten zijn daarom gekombineerd 
met resultaten uit de literatuur( 20

' 
21

' 
22

' 
23

), waarbij de 
ionisatiekans van de onderzochte atomen door beschieting met 
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1 ichte ionen bepaald is uit 

Auger-elektronen. Als de 

de hoeveelheid gedetekteerde 

in dit werk bepaalde 

röntgenproduktiekans gedeeld wordt door de via Auger

elektronen bepaalde ionisatiekans (met hetzelfde ion en bij 

gelijke energie ) , is de fluorescentieyield te bepalen. In 

tabel 5. 2 is het resultaat van deze bepaling weergegeven, 

waarbij gemiddeld is over de waarden voor de verschillende 

energ1een (de waargenomen verschillen bij de verschillende 

energieën vallen binnen de meetfout). 

~a&el 5.2 

N 0 F 

w ([2.3]) -3 -3 -2 4.35.10 6.91.10 1.05.10 
z 

(H) 
-4 -3 -3 w 8.97.10 1.23.10 3.65.10 

z 

(He) -3 -3 -2 w 1.30.10 3.40.10 1.76.10 
z 

Uit bovenstaande tabel volgt dat de fluorescentieyield voor 

de beschouwde atomen aanzienlijke verschillen vertoont met de 

waarden zoals die berekend Z1Jn met de semi-empirische 

formule [2.3]. Bovendien blijkt de verkregen fluorescentie

yield ion-afhankelijk te zijn. De verhouding van de berekende 

fluorescentieyield voor waterstof- en helium- geïnduceerde 

fluorescentie neemt toe met z. 
Een mogelijke verklaring van de afwijkingen van de 

fluorescentieyield kan gevonden worden in de chemische 

binding van de elementen. Aangezien de fluorescentieyield 

zeer gevoelig is voor de elektronenconfiguratie en omdat 

bovendien voor de hier beschouwde elementen de in de 

relaxatie van belang zijnde elektronen tevens de bindings

elektrenen zijn, is het niet ondenkbaar dat de fluorescentie

yield afhankelijk is van de chemische binding van de atomen. 

Naar deze afhankelijkheid is echter weinig systematisch 

onderzoek gedaan. 
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Een theoretische bepaling van de invloed van chemische 

binding is slechts mogelijk als de elektronenconfiguratie 

(van het molekuul ) nauwkeurig bekend is, deze elektronen

configuratie is echter uniek voor elk verschillend molekuul. 

De fluorescentieyield van een atoom met een bepaalde 

elektronenconfiguratie kan benaderd worden door de 

individuele Auger- en röntgen- overgangswaarschijnlijkheden 

van het ongestoorde atoom te schalen met n 'jn , waarbij n 
0 0 

het aantal elektronen in de betreffende schil van het atoom 

is en n' het aantal elektronen van een gedeeltelijk gevulde 

schil c 18 >. Inherent wordt dan aangenomen dat veranderingen 

van overgangsenergieën en van golffunkties ten opzichte van 

de uitgangssituatie geen invloed hebben op de fluorescentie

yield. De waarde van n' wordt bepaald door een statistische 

weging van het aantal elektronen dat deelneemt in een 

binding. Dit model leidt tot variaties van de fluorescentie

yield van van ongeveer een faktor 6 als tot 2 elektronen niet 

beschikbaar zijn voor relaxatie. 

Gepubliceerde waarden van de fluorescentieyield zijn 

veelal afkomstig van metingen aan deze elementen in de 

gasfase. Uit metingen van de fluorescentieyield aan gassen 

met verschillend gebonden koolstof volgt een variatie van de 

fluorescentieyield van ongeveer 30 % <24
'

25
> Uit hoge 

resolutie röntgenspektra opgenomen van verschillend gebonden 

F, Al en si< 2 6
' 

2 7
' 

2 8 
> volgt een duidelijke invloed van de 

chemische omringing van het emiterende atoom op de struktuur 

in deze spektra. 

De afhankelijkheid van de fluorescentieyield van de chemische 

binding vormt een mogelijke verklaring voor de verschillende 

waarden van de fluorescentieyield inklusief de hier bepaalde 

waarden. In ieder geval is duidelijk dat de afhankelijkheid 

van de fluorescentieyield van de chemische binding een faktor 

is waarmee rekening moet worden gehouden. Dit verklaard 

echter nog niet de waargenomen afhankelijkheid van de 

fluorescentieyield van het gebruikte primaire ion. 

Over het algemeen wordt aangenomen dat de fluorescentie

yield onafhankelijk is van de manier waarop het atoom 
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geïoniseerd is. Dit is in te zien door te bedenken dat de 

relaxatietijd van het elektronen-systeem van de orde van 

10-16 sec is, terwijl de verblijftijd van een 2 MeV He kern 

(snelheid 107 mjsec ) binnen de Bohrstraal ( 5.10-11 m) 

ongeveer 5.10-18 sec is, zodat het relaxatieproces optreedt 

nadat de kern uit de elektronenwolk verdwenen is. 

Een verandering in de fluorescentieyield van een 

(eventueel chemisch gebonden ) atoom, 

welke geïoniseerd wordt door verschillende ionen is mogelijk 

als we bedenken dat de kans dat een ion behalve een elektron 

uit de K-schil ook nog één of meerdere elektronen verwijderd 

aanzienlijk is. Als meerdere elektronen van het atoom 

verwijderd zijn, betekent dat een verandering van de elek

tronenconfiguratie en dus wederom een mogelijke verandering 

van de fluorescentieyield. 

Het is dus nodig om inzicht te krijgen in de mate van 

meervoudige ionisatie als gevolg van de verschillende 

primaire ionen. Meervoudige ionisatie kan het gevolg zijn van 

de elirekte interaktie van het projektiel met een elektron, 

maar kan ook het gevolg zijn van het "invangen" van een 

elektron door het projektiel. 

Door berekeningen uit te voeren met bijv het 

BEA-model< 4 >, kan de theoretische meervoudige ionisatie ten 

gevolge van elirekte ionisatie berekend worden. Hieruit volgt 

dat de graad van meervoudige ionisatie groter is voor 

He-ionen dan voor H-ionen. Tevens volgt dat de meervoudige 

ionisatie niet erg afhankelijk is van de energie van de 

primaire ionen (in het hier beschouwcle energie interval), 

hetgeen in overeenstemming is met de waarneming dat de 

fluorescentieyield niet significant van cle energie van het 

ion afhangt. De meervoudige ionisatiekans zoals die bepaald 

wordt met clit model heelraagt ongeveer 10% als het H als ion 

gebruikt worclt en 40, 55 en 65 % voor resp. N, o, en F bij . 
gebruik van He als ion. 

Het invangen van elektronen cloor een waterstofion is 

experimenteel bepaald. Deze is maximaal bij een lage energie 

en bedraagt ongeveer 25 en 50 % voor N
2 

en 0
2

• Voor Helium is 
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de invangkans ongeveer gelijk, maar deze is nagenoeg konstant 

in het hier relevante energie-interval< 32
l. 

De berekende meervoudige ionisatie is in overeenstemming 

met konklusies welke volgen uit een nauwkeurige analyse van 

de piekvorm van gemeten Auger-spectra, waarbij de Auger

overgangen geïnduceerd zijn door gelijke ionen met een 

vergelijkbare energie. Daaruit wordt gekonkludeerd dat bij 

stikstof (N ), dat door protonen beschoten wordt (behalve een 
2 

verwijderd 1s-elektron) gemiddeld ongeveer 0. 4 elektron uit 

de L-schil verwijderd is, terwijl helium beschieting 

resulteert in 0.9 verwijderde L-elektronen<2
tl Uit een 

analyse van de Auger-spectra afkomstig van fluor (BF ) volgt 
3 

dat hier gemiddeld 1.5 elektronen uit de L-schil verwijderd 
•• ( 23 ) 1 't d th . 1 't . t ( 29 ) 1 t Z1Jn • Zowe u1 e eor1e a s u1 exper1men en vo g 

dat de kans dat beide elektronen uit de K-schil verwijderd 

worden zeer klein is (< 1% ). Meervoudige ionisatie kan de 

invloed van de chemische binding versterken, aangezien dit de 

afscherming van de kernlading door elektronen verminderd en 

leidt tot energienivo's, die uniek zijn voor niet-neutrale 

molekulen. 

Omdat de meervoudige ionisatiegraad groter is voor 

ionisatie door beschieten met helium dan met waterstof kan 

dit een verklaring vormen voor het verschil in fluorescentie

yield voor He- of H-geïnduceerde ionisatie. Ook volgt uit de 

berekening van de meervoudige ionisatie dat de mate van 

meervoudige ionisatie bij een gegeven ion en energie toeneemt 

met toenemende Z voor de elementen N, 0 en F, hetgeen in 

overeenstemming is met de waargenomen verhoudingen van de 

fluorescentieyield van H- en He-geïnduceerde ionisatie. Uit 

het voorgaande zal duidelijk zijn dat meer experimenteel en 

theoretisch werk nodig is, teneinde een beter begrip te 

krijgen van de waargenomen effekten. 

Als de in het voorgaande verkregen fluorescentieyields 

gebruikt worden om de ionisatiekans te berekenen voor de 

verschillende elementen met de verschillende ionen , is een 

veel betere overeenstemming met de theorie verkregen (fig 

18) • Toch blijven nog kleine verschillen aanwezig, met name 
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voor de ionisatie geïnduceerd door He-ionen. 
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:primair ion H: ~ = N, () = 0, x = F; primair 

ion He: + = N, 1::1 = 0, 0 = F; - = theorie. 

Deze verschillen kunnen verklaard worden uit de verandering 
van de bindingsenergie van de K-elektronen als gevolg van de 
schijnbare vergroting van de kernlading van het atoom door de 
aanwezigheid van het projektiel binnen de elektronenwolk, 
enjof veroorzaakt door het meervoudig ioniseren van het 
atoom. Dit effekt wordt verwaarloosd in het BEA-model, 
hetgeen geoorloofd is als de ionisatie van een sterk gebonden 
elektron door een ion met grote energie berekend wordt • Dit 
effekt is in rekening te brengen door in het BEA-model een 
iets grotere bindingsenergie aan te nemen dan de bindings
energie van het ongestoorde atoom. Met deze korrektie (een 
bindingsenergie verandering als het primaire ion helium is 

48 



voor de elementen N, 0 en F van respektievelijk 7%, 11% en 

16% ) is binnen de meetnauwkeurigheid een goede overeenstem

ming met de theorie te bereiken (zie fig 19). 
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Hoofdstuk 6 Toepassingen van PIXE 

§6.1 Filters 

Veel preparaten bestaan uit een matrix van één of 

meerdere elementen, waarin zich verontreinigingen bevinden of 

waarop een dunne laag van een ander materiaal is aan 

gebracht. In beide situaties is in het PIXE spektrum sprake 

van één of meerdere dominerende pieken afkomstig van de 

matrix. Deze pieken zijn in het algemeen niet intressant voor 

de analyse, maar bepalen wel in hoge mate de telsnelheid. Dit 

betekent dat de detektielimiet voor andere elementen nadelig 

beïnvloed wordt (ten gevolge van het pile-up signaal) door 

een onintressante piek in het spektrum. 

De detektielimiet van andere elementen in een dominant 

aanwezige matrix kan verbeterd worden door het signaal 

afkomstig van die matrix weg te filteren. Dit kan gedaan 

worden door een folie voor de detektor te plaatsen, welke de 

röntgenstraling van de matrix absorbeert. Als de matrix 

röntgenstraling veroorzaakt in het lage energie deel van het 

spektrum kan de absorptie van Mylar-folie gebruikt worden om 

röntgenstraling van een lage energie te onderdrukken. Dit 

heeft als bijkomend voordeel dat de M-pieken van zware 

elementen met toch al kleine onderlinge energieverschillen, 

zodat het vaak slecht mogelijk is hieruit de elementen te 

identificeren, onderdrukt worden. Bovendien is de hoeveelheid 

M-straling relatief groot, zodat deze straling vaak beter uit 

het spektrum gefilterd kan worden, mits in het gefilterde 

energiegebied geen belangrijke andere signalen voorkomen. 

Door een geschikte keuze voor het folie te maken kan de 

straling ook selektief gefilterd worden. In dit onderzoek 

zijn veel preparaten gemeten met Si als matrix-element. 

Si-röntgenstraling kan in hoge mate geabsorbeerd worden door 

een aluminium folie. In fig 20 is de transmissie van een 

Mylar- en een aluminium-folie als funktie van de energie 

weergegeven. 
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fig 20: transmissie van 15 ~ Hylar (- - ) en 12 ~ Al (--- ). 

Een dunne laag wolfraam, aangebracht op een silicium 

kristal is een voorbeeld waaruit zal blijken dat het 

toepassen van een filter nuttig is. In fig 21 zijn spektra 

weergegeven van metingen aan een dergelijk preparaat met 

verschillende folies. Als dit preparaat gemeten wordt zonder 

folie bestaat het spektrum in hoofdzaak uit een Si-piek bij 

1. 7 4 keV. De verhouding van het oppervlak van deze piek en 

het totale spektrum bedraagt :0.75, zodat de telsnelheid voor 

dit spektrum grotendeels bepaald wordt door het Si-signaal. 

De rest van de straling afkomstig van het preparaat wordt 

gemaskeerd door de pile-up bijdrage { voornamelijk tot 3. 48 

keV). In dit spektrum is ook signaal te zien van hoge energie 

{vanaf 3. 5 keV ) • Dit signaal is het gevolg van terugver

strooide ionen, die in de detektor aanleiding geven tot 

storende signalen. Het plaatsen van een Mylar folie van 

voldoende dikte voorkomt dat de terugverstooide ionen de 

detektor bereiken. Behalve dat hierdoor een effektieve 
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onderdrukking van het stoorsignaal is bewerkstelligd, wordt 

zo ook vermeden dat de ionen het detektor kristal 

beschadigen. Onderdrukking van de storende invloed van ionen 

die de detektor bereiken leidt dus tot een veel betere 

signaal/ruis verhouding. De absorptie van het Mylar folie 

heeft een daling van de telsnelheid met een faktor 3 tot 

gevolg. Anders gezegd: bij dezelfde telsnelheid kan de 

ionenstroom vergroot worden met deze faktor zonder dat dit 

tot meer pile-up aanleiding geeft, hetgeen ofwel de meettijd 

verkort ofwel de statistische fout in het w-signaal 

verkleint. Bovendien wordt het stoorsignaal van de ionen 

welke de detektor bereiken onderdrukt, zodat de gevoeligheid 

groter is. 

Energy [keV] 
2 4 6 8 10 12 14 

6nr~-r~-r~rT~~,_rT,_rT,-~~~~~~ 

5 

1 

1500 

channelnr 
2000 25CO 

fig 21: PIXE spektrum van ( 150 nm) W op Si (- = zonder 

filter, •.. = Hylar filter, --=Al filter). 

Selektieve absorptie van het Si-signaal is mogelijk door een 

Al-filter voor de detektor te plaatsen. Het spektrum dat dan 

re sul teert is ook in f ig 21 weergegeven. De diJtt.e van dit 
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Al-filter (~ 12 ~-tm) is eveneens voldoende om de primaire 

ionen te stoppen; bovendien wordt nu een reduktie van de 

totale telsnelheid met een faktor 8 behaald 

Het folie voor de detektor kan echter ook de oorzaak 

zijn van ongewenste pieken in het spektrum. De terugver

strooide ionen kunnen röntgenstraling opwekken in het folie. 

Hoewel het aantal ionen dat verstrooid wordt gering is, kan 

dit toch aanleiding geven tot een relavante piek in het 

spektrum, omdat het folie zich vlak voor de detektor bevindt. 

Het zal duidelijk zijn dat bij een PIXE-analyse een 

goede keuze van. de eventuele filters afhankelijk van het 

preparaat van veel belang is. Dit is des te sterker het geval 

als de detektor tot in het zeer lage röntgengebied gevoelig 

is. Vaak zijn dan ook meerdere metingen vericht aan hetzelfde 

preparaat, met en zonder verschillende folies. 

Als het sample bestaat uit een dunne film (waarvan de 

samenstelling bepaald moet worden) op een drager, is een 

andere manier om de grote hoeveelheid röntgenstral ig 

afkomstig van de matrix te onderdrukken mogelijk. In dat 

geval kan de straling afkomstig van de drager verminderd 

worden door het preparaat onder een hoek te zetten ten 

opzichte van de bundel. Dit heeft tot gevolg dat de 

ionenbundel relatief meer straling produceert in de toplaag, 

terwijl straling afkomstig van de drager nog extra onderdrukt 

wordt door absorptie in het preparaat zelf. 

§6.2 Enkele voorbeelden 

In deze paragraaf 

toepassingen van PIXE-metingen 

Als eerste zijn in fig 22 

zullen enkele praktische 

besproken worden. 

spektra getoond, die verkregen 

zijn van een preparaat bestaande uit een dunne laag CoZr op 

Si, welke verwarmd is in een NH
3 

omgeving. Als primair ion is 

He gebruikt met een energie van 2 MeV. De herkomst van de 

verschillende pieken is in de figuur aangegeven. Van dit 

preparaat is zowel een spektrum zonder als met filter (in dit 

geval het Al-filter) opgenomen. Zodoende bleek het mogelijk 
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alle in het preparaat voorkomende elementen nauwkeurig te 

bepalen. 
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fig 22: PIXE spektrum van CoZr op Si ( ... =zonder filter~ 

- = Al filter ). 

Het spektrum opgenomen mèt filter heeft een goede 

signaal/ruis verhouding voor de elementen Co en Zr, maar in 

dit spektrum is geen signaal te zien afkomstig van N. Uit 

deze meting volgt dat de laag een verontreiniging van Mn 

bevat. Met behulp van het GUPIX-programma en door gebruik te 

maken van de besproken schaling {zie §4.1 ) is de hoeveelheid 
17 17 Co, Zr en Mn berekend{ Co: 2,1.10 , Zr: 1,4.10 en Mn: 

8,3.10 15 at;cm2 
) , dit is in goede overeenstemming met de 

hoeveelheden bepaald met RBS aan hetzelfde preparaat. De 

absorptie van de röntgenstraling in de laag is verwaarloos

baar {< 5% voor deze elementen). 

Het spektrum opgenomen zonder filter maakt het mogelijk de 

hoeveelheid N te bepalen {N: 3,0.1017 atjcm2 
) • Tevens kan de 

hoeveelheid Co bepaald worden uit de Co-La-piek {Co: 2,2.10 17 

atjcm2 
). We zien dat dit in goede overeenstemming is met de 
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Co hoeveelheid zoals die bepaald 

filter. 

is in het spektrum met 

Als tweede voorbeeld 

wolfraamlagen gedeponeerd op 

4 

1 

zijn spektra opgenomen 

silicium (fig 23). 

11 11 

Q ~~~~~uu~~~~~~~~~~wu~~~~~~ 
0 

van 

fig 23: PIXE spektra van W+N lagen op Si ( ... = prep. 1, --

= prep. 2}. 

Uit de PIXE-spektra mèt Al-filter voor de detektor is de 

W-hoeveelheid bepaald (W1: 1,8.1017
, W2: 1,3.10 17 at;cm 2 

). 

De spektra zonder filter laten duidelijk zien dat beide lagen 

een verontreiniging van stikstof bevatten (N1: 3,5.1017
, N2: 

1,8.1017 atjcm2 
), bovendien bevat één van de twee lagen een 

verontreiniging van fluor (F1: 15.10 15
, F2: 14.1015 atjcm2 

}. 

De stikstof in de lagen is afkomstig van ammoniak in de 

reaktor tijdens de depositie van de laag. In dit geval is W 

gedeponeerd uit WF 
6 
-gas. Door aan te nemen dat tijdens de 

depositie de ontleding op het oppervlak niet volledig heeft 

plaatsgevonden kan de fluor in de laag te verklaard worden. 
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§6.3 Vergelijking met RBS 

Een vergelijking in algemene zin van verschillende 
analysetechnieken is niet goed mogelijk. De toepasbaarheid en 
het resultaat van een analysetechniek is immers in hoge mate 

afhankelijk van het preparaat en de informatie die men 
daarover wenst te verkrijgen. Toch kan het nuttig zijn om de 

mogelijkheden van een analysetechniek aan te geven door een 
globale vergelijking met andere (hopelijk meer bekende) 
analysetechnieken te maken. Daarom zal in deze paragraaf de 
mogelijkheden en onmogelijkheden van PIXE aangegeven worden 
in samenhang met andere (fysische) analysetechnieken. Enkele 
aspekten van PIXE zullen vergeleken worden met een qua 
apparatuur vergelijkbare analysetechniek: RBS!JOl. 

De verschillende analysetechnieken kunnen onderscheiden 
worden op hun vermogen verschillende massa's te onderscheiden 

en te identificeren. PIXE, in de hiervoor beschreven 
opstelling, is in staat om alle elementen te detekteren met 
een atoomgetal groter dan 7, uitbreiding tot elementen met 
een atoomgetal groter dan 5 behoort tot de mogelijkheden. Ook 
RBS is in staat deze elementen te detekteren. De verschillen 
tussen beide analyse technieken worden duidelijk als meerdere 
elementen in het preparaat aanwezig zijn. 
In een RBS-meting wordt de elementidentifikatie gedaan op 

basis van een energiebepaling. Verschillende massa's geven 

aanleiding tot een verschil in energie van de terugverstrooi
de ionen na een elastische botsing. Dit leidt er toe dat met 
RBS de elementidentifikatie afhankelijk is van de te detek
teren massa. Ruwweg kan gesteld worden dat RBS (bij gebruik 
van een 2 MeV He bundel ) in staat is om verschillen van 1 
atomaire massa-eenheid te onderscheiden, als de gedetekteerde 
massa lichter is dan ongeveer 35 (dus is het mogelijk om 

isotopen te onderscheiden in dit massagebied). Zijn de te 

onderscheiden massa's zwaarder dan wordt het (door de 
energieresolutie van het meetsysteem) uiteindelijk zelfs 
onmogelijk om de verschillende elementen te identificeren 
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(bijv Pt en Au). 
In een PIXE-meting wordt de elementidentifikatie gedaan op 

basis van de energie van röntgenfotonen, welke het gevolg 

zijn van de elektronische schillenstruktuur van atomen. Mede 

als gevolg van het feit dat vele elementen meerdere karak
teristieke pieken veroorzaken en dankzij het grote energie 
oplossend vermogen van een SiLi-detektor, kan gesteld worden 

dat PIXE in staat is elk element afzonderlijk te bepalen. 
Eén van de aantrekkelijke eigenschappen van de RBS

techniek is de mogelijkheid om op een betrouwbare manier de 
hoeveelheid van de verschillende elementen te bepalen. Voor 
deze kwantitatieve bepaling is het bovendien niet nodig om te 
beschikken over een referentie (ijksample). De nauwkeurighe
den die op deze manier haalbaar zijn, zijn van de orde van 1 

%. Ook uit een PIXE-meting kan de hoeveelheid van een element 
bepaalt worden. Aangezien echter de kennis van alle optreden
de fysische processen nog niet volledig is, is de nauwkeurig

heid minder : 10 tot 30 %. Wil men nauwkeuriger resultaten, 
dan moet gebruik worden gemaakt van een ijksample. 

Om te bepalen op welke diepte een element zich in een 
preparaat bevindt, is het noodzakelijk dat de analysetechniek 
diepteoplossend vermogen heeft. Met RBS is het mogelijk een 

diepteresolutie van 10 tot 20 nm te behalen (in speciale 
gevallen tot 1.5 nm). PIXE daarentegen heeft geen 
diepteoplossend vermogen, zodat de diepteverdeling van de 

verschillende gedetekteerde massa's hiermee niet te bepalen 
is. 

De minimale hoeveelheid van een element die nog juist 

door de analysetechniek waargenomen kan worden is een in 
het algemeen slecht te bepalen grootheid. Behalve door de 

(theoretische) beperkingen van een analysetechniek wordt de 
detektielimiet vaak vooral bepaald door de samenstelling van 
het preparaat, dus door (storende) invloeden van andere 
elementen op het element waarvan de detektielimiet gevraagd 

wordt. Enkele algemene waarden kunnen echter wel gegeven 
worden. 
De detektielimiet van een RBS-meting neemt toe met Z2

, als er 
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geen storende invloeden van andere elementen aanwezig Zl.Jn 

leidt dit tot een detektielimiet (gedefinieerd door 3 .VNE, 
waarbij Nb het aantal counts van de achtergrond is in het 

relevante gebied) van 10 ppm voor de zwaardere elementen 

(bijv Sb in Si met 1 ~-tC dosis) in een lichte matrix. De 

achtergrond van een RBS spektrum wordt in hoofdzaak bepaald 

door pile-up counts. Bij een PIXE meting is in vergelijkbare 

omstandigheden een detektielimiet van 1ppm haalbaar, waarbij 

opgemerkt dient te worden dat dit geldt voor een veel groter 

aantal elementen. Deze detektielimiet is lager, hetgeen 

voornamelijk het gevolg is van de grotere werkzame doorsnede. 

Daarbij komt nog het feit dat de röntgenstraling omnidirek

tioneel uitgezonden wordt, waardoor het mogelijk is de 

detektor zonder verlies van elementidentifikatie zeer dicht 

bij het preparaat te brengen (grote openingshoek ). De 

achtergrond van een PIXE spektrum is afhankelijk van de 

energie en de samenstelling van het preparaat. In het lage 

energiegebied wordt de achtergrond bepaald door remstraling 

en aangezien deze afkomstig is van elektronen die ontstaan 

bij de ionisatie van een atoom en dus dezelfde oorsprong 

hebben als de karakteristieke röntgenstraling vormt deze een 

inherente beperking van de detektielimiet. 

De oppervlaktegevoeligheid van een analysetechniek kan 

gedefinieerd worden door het minimale aantal atomen dat op 

een oppervlak aanwezig moet zijn om gedetekteerd te worden. 

Voor RBS is de oppervlaktegevoeligheid ongeveer 1012 at.jcm2 

als er sprake is van een zwaar element op een lichte matrix 

(bijvoorbeeld Au op Si ). Voor een PIXE meting echter is er 

gezien de afwezigheid van diepteresolutie geen verschil in 

oppervlaktegevoeligheid en (bulk-) detektielimiet. Dat 

betekent dat de oppervlakte gevoeligheid ruwweg gevonden 

wordt door de detektielimiet te delen op het totale 

geanalyseerde volume. Omdat er bij een oppervlakteveront

reiniging geen sprake is van absorptie in het preparaat leidt 

dit tot een oppervlaktegevoeligheid van ongeveer 1014 

2 at.jcm • 

De detektielimiet van RBS neemt kwadratisch toe met het 
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atoomgetal. Dit betekent dat de detektielimiet voor lichte 
elementen veel slechter is; bovendien is dan vaak sprake van 

een storende invloed van de matrix. Als het element waarvan 

de detektielimiet bepaald moet worden lichter is dan de 

matrix, (bijvoorbeeld 0 op Cu wordt de detektielimiet 
beperkt door het signaal afkomstig van de matrix. De detek
tielimiet is dan ordes van grootte slechter en sterk afhan
kelijk van de samenstelling van het preparaat. De samenstel
ling van het preparaat heeft een veel minder grote invloed op 
de detektielimiet van een PIXE meting en hiermee zijn dan ook 
veelal detektielimieten van 10 tot 100 ppm haalbaar in het 

geval van lichte elementen in een zware matrix. 
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Hoofdstuk 7 Konklusie 

In het onderzoek is aangetoond dat het mogelijk is de 

karakteristieke (zachte ) röntgenstraling afkomstig van 
lichte elementen te detekteren met een SiLi-detektor, als 
deze elementen geïoniseerd worden door waterstof- of helium
ionen. De röntgenproduktiekans van de elementen stikstof, 

zuurstof en fluor is gemeten met primaire ionen die een 
energie hebben in het interval van 300 tot 2500 keV. Daardoor 
is het mogelijk PIXE te gebruiken als een kwantitatieve 

analysetechniek voor lichte elementen met een nauwkeurigheid 
van ongeveer 30%. De detektielimiet voor de verschillende 
lichte elementen is (afhankelijk van het preparaat ) ongeveer 
1015 atjcm2

• 

Door de gemeten röntgenproduktiekansen voor de elementen 
stikstof, zuurstof en fluor te kombineren met gepubliceerde 
metingen van de hoeveelheid Auger-elektronen, die ontstaan in 
vergelijkbare experimenten, bleek het mogelijk waarden te 

bepalen voor de fluorescentieyield. De verschillen van deze 

waarden met literatuurgegevens zijn kwalitatief te verklaren 
door de chemische binding van de elementen en meervoudige 
ionisatie. 

Aan de hand van een aantal voorbeelden is aangetoond dat 
PIXE een bruikbare analysetechniek is. De nadruk is hierbij 
gelegd op het meten van preparaten bestaande uit een dunne 

film op een substraat. 
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Appendix A: Ionisatiemodellen 

In deze appendix zal een samenvatting gegeven worden van 

de verschillende modellen, die gebruikt worden om de 
ionisatie van een atoom door een ion te berekenen. De 
belangrijkste formules zullen gegeven worden en tevens 

zal voor een aantel ion-atoom korobinaties de uitkomst van de 
verschillende modellen vergeleken worden. 

A.l De pwba-theorie 

De P(lain)Wave)B(orn)A(pproximation) th . (2,12) eorJ.e 

gebaseerd op een quanturn-mechanische behandeling van de 
ionisatie van een binnenschil door waterstof- en helium-ionen 
• Het model mag toegepast worden als voldaan is aan de 
volgende voorwaarden: worden als voldaan is aan de volgende 
voorwaarden: - Het projektiel is in goede benadering een 

puntlading. 
Het projektiel is zowel voor als na de 

interaktie met het atoom voor te stellen door 

een vlakke golf. 

- De toestanden van de elektronen van het atoom 
zijn die van het ongestoorde atoom. 

De PWBA voorspelling van de werkzame doorsnede van de 
ionisatie van een K-schil elektron wordt gegeven door: 

[A.l) 

waarbij: 

u = sna
2 [~ ] 

ok 0 z2 
2k 

2 

e 
ok 
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z = z - 0.3 
2k 2 

E1 
11k = 

) z2 R [ 
2k a~ "1/m 

R = 13.6 ev, de Rydberg constante 
a = de Bohrstraal 

0 

Z
1 

= de kernlading van het projektiel 

Z
2 

= de kernlading van het atoom 

Uk = de bindingsenergie van de K-schil elektronen 

M
1 

= de massa van het projektiel 

m = de massa van een elektron 
De funktie F() is een universele funktie, getabelleerd in ref 2 

A.2 De PWBABC-theorie 

Deze theorie c 2 ) bevat korrekties op de PWBA theorie, 

welke volgen uit de Coulomb afstoting van het projektiel (C ) 
en een vergroting van de bindingsenergie (B ) van de K-schil 

elektronen tijdens de botsing en wordt gegeven door: 

[A. 2] 

De Coulomb afstoting is weergegeven in de term 9E
10 

( rrd~c) 
en de vergroting van de bindingsenergie door de term c. De 

functie E wordt gegeven door : 
10 

al 

E
10

( x ) = J t-10.e-xt dt 
1 

A.3 De ECPSSR-theorie 

De bovengenoemde theorieën hebben uiteindelijk geleid 
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tot de ECPSSR theorie! 3
> waarin zo veel mogelijk rekening is 

gehouden met de verschillende interakties. Deze theorie heeft 

daardoor een groot geldigheidsgebied wordt dan ook veelvuldig 

toegepast. De theorie brengt het effekt van het energiever
lies van het projektiel als gevolg van een elastische botsing 
met het atoom (E) en tevens de strooiïng van het projektiel 
en de snelheidsverandering in het Coulomb-veld van de kern in 

rekening (C) en beschrijft de elektronentoestanden van het 

atoom onder invloed van het projektiel als verstoorde 
stationaire toestanden {P{erturbed)S(tationary)S(tates)) met 
relativistische effekten (R). 

De ECPSSR voorspelling van de inisatiekans wordt gegeven 
door: 

waarbij vele parameters in de voorgaande paragrafen reeds 
benoemd zijn, de eerste term is de Coulomb korrektie, verder 
is : 

= 2-9 (8)-1 ((9Z -1) (1+Z ) 9 + (9Z +1) (1-Z ) 9
) 

k k k k 

z2 
= 1 -

k 

4 [ ~: r 
~R is een (relativistische ) variabele, die de snelheid van 

k 

het projektiel weergeeft: 

e = 2 112 Ie 
-ak 11t 1 · k 

Het polarisatie-effekt wordt weergegeven door de variabele C 
k 
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2 
z

1 
[ l <k = 1+ ek z2k g(Çk,ck)-h(Çk,ck) 

De funktiesgen h zijn getabbeleerde funkties< 13 >. 

Tabellen van K- en L-schil ionisatie bepaald met het 
• (14 15) • ECPSSR-model zijn gepubl1ceerd ' • Een uitgebre1de 

vergelijking van deze theorie met experimentele waarden is 

eveneens gepubliceerd( 3
1), waarna een empirische korrektie op 

de theorie geformuleerd is. 

A.4 De BEA-theorie 

In het B(inary-E(ncounter) A(pproximation) model< 4
> 

wordt aangenomen dat de dominante interaktie van een projek

tiel en de atoomelektronen gegeven wordt door een direkte 

energie uitwisseling tussen het projektiel en het elektron. 

In dit model wordt gebaseerd op de trefkans van een projek

tiel en een elektron met behulp van de dichtheid van elek

tronen in de betreffende schil de ionisatiekans bepaald. Dit 

leidt tot : 

[A. 4] 

N geeft het aantal elektronen in de schil aan (K-schil :2 ), 
4 -14 2 • ..2 • d b. d. . D cr

0 
= ne =6.56.10 cm ev en U~~: 1s e 1n 1ngsenerg1e. e 

funktie G (V) is een getabeleerde funktie< 4 
> , waarbij V de 

relatieve snelheid van het projektiel t.o.v. het elektron is. 

A.S Enige uitkomsten 

In figuur A.1 zijn de uitkomsten van de verschillende 

modellen weergegeven als het te ioniseren atoom zuurstof is 

en het projektiel waterstof, figuur A.2 geeft de uitkomsten 

weer als het projektiel helium is. 

Figuur A.l laat duidelijk het maximum in de 

ionisatiekans zien als een zuurstofatoom beschoten wordt met 

waterstof. Dit maximum treedt ongeveer op bij een primaire 
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energie van 1 MeV. Als het primaire deeltje helium is, ligt 

het maximum op bij een energie groter dan 2. 5 MeV. De 
verschillende ionisatiemodellen zijn kwalitatief redelijk met 
elkaar in overeenstemming, de uitkomsten van de verschillende 

modellen geven echter een spreiding van ongeveer 50%. 
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fig. A.l:Ionisatie van zuurstof (primair ion H ). 
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fig. A.2: Ionisatie van zuurstof (primair ion He ). 
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A.6 Meervoudige Ionisatie 

De werkzame doorsnede voor de meervoudige ionisatie van 

één K en n L elektronen kan beschreven worden door: 

co 

0""'-n = 2.n. J P•(b) .PLn (b) .b.db 

0 

[A. 5] 

waarin P~(b) en PLn(b) de (onafhankelijke) kans om één K en n L 
elektronen te verwijderen geeft met b als botsingsparameter. 

De KLn verdeling van de gaten kan beschreven worden door een 

binaniaal verdeling en PLn(b) wordt dan beschreven door: 

[A. 6] 

als er geen onderscheid wordt gemaakt tussen 2s en 2p 

subschillen. Teneinde een simultane ionisatie van K en L 
schillen te krijgen moet b klein genoeg zijn en kan benaderd 

worden door b = 0. Dan wordt vergelijking [A.S]: 

0""'-n s [ : ]· PLn(O). (1-PL (0)) S-n .a-. [A. 7] 

De waarde van PL(O) kan bepaald worden door gebruik te maken 
van (bijv.) de BEA-theorie <4

> geformuleerd in termen van de 

botsingsparameter. 
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